
 

 

 

Specifikace technických údajů 
 

 

 

 

 

 

 

 

3M™ PELTOR™ SportTac™ 
Náhlavní souprava 
Ochrana sluchu s funkcí příposlechu okolí 

Popis výrobku 
3M™ PELTOR™ SportTac™ Náhlavní soupravy jsou určeny k použití při lovu nebo 

střelbě. Pomáhají chránit sluch proti škodlivým hladinám hluku, ale zároveň 

umožňují slyšet okolní zvuky s intenzitou nižší než 82 dB. 

 

Hlavní vlastnosti 
• Ochrana sluchu s funkcí útlumu hluku 

• Funkce příposlechu okolí 

• Výměnné kryty umožňující snadnou změnu barvy 

• Automatické vypínání; náhlavní souprava se 

automaticky vypne po 2 hodinách nečinnosti, aby 

se nevybíjely baterie 

• Skládací náhlavní pásek umožňující snadné skladování 

• Vstupní konektor J22 pro připojení k externím zařízením 

• Za účelem omezení koroze způsobené potem jsou elektronické 

součástky umístěny ve vnější části sluchátkové mušle 

 

Použití 
Lovecká a sportovní střelba 

Normy a homologace 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
MT16H210F-478-GN945 

Společnost 3M Svenska AB prohlašuje, že tento produkt je v souladu s příslušnými směrnicemi 
nebo předpisy týkajícími se plnění požadavků na označení CE. 
Úplné znění prohlášení o shodě EU je k dispozici na následující internetové adrese: 
www.3M.com/PELTOR/DOC. Kopii prohlášení o shodě a další informace požadované 
směrnicemi nebo předpisy lze získat také od zástupců společnosti 3M v zemi zakoupení 
produktu. 

 
 
 
 
 

 
Ochrana sluchu s funkcí 
příposlechu okolí 

 

 
Modely náhlavních souprav 

Číslo produktu Popis SAP ID 

MT16H210F-478GN945 3M™ PELTOR™ SportTac™ Elektronický skládací náhlavní pásek s maskovacím potiskem včetně 
oranžové / olivově zelené mušle 

7000108339 

MT16H210F-478-GN 3M™ PELTOR™ SportTac™ Skládací náhlavní pásek včetně oranžové / olivově zelené mušle 7100004420 

MT16H210F-478-RD 3M™ PELTOR™ SportTac™ Skládací náhlavní pásek včetně černé/červené mušle 7000039607 

MT16H210F-478-RE 3M™ PELTOR™ SportTac™ Skládací náhlavní pásek včetně růžové/zelené mušle 7100090955 

 
Příslušenství 
Číslo produktu Popis SAP ID 

HY21 3M™ PELTOR™ HY21 Hygienická sada 7000039686 

HY80S-EU 3M™ PELTOR™ HY80S-EU Hygienická sada s gelovými těsnicími kroužky 7100121710 

FL6H 3M™ PELTOR™ 3,5mm monokonektor, 1,2 m 7000107805 

FL6M 3M™ PELTOR™ 2,5mm monokonektor, 1,2 m 7000107806 

FL6N 3M™ PELTOR™ 3,5mm stereokonektor, 1,2 m 7100064600 

 
Náhradní kryty 
Číslo produktu Popis SAP ID 

http://www.3m.com/PELTOR/DOC
http://www.3m.com/PELTOR/DOC


 

 

210100-478-GN 3M™ PELTOR™ Jeden pár náhradních krytů, zelená 7000107841 

210100-478-OR 3M™ PELTOR™ Jeden pár náhradních krytů, oranžová 7000107842 

210100-478-SV 3M™ PELTOR™ Jeden pár náhradních krytů, černá 7000107843 

210100-478-RD 3M™ PELTOR™ Jeden pár náhradních krytů, červená 7000107844 

210100-478-VI 3M™ PELTOR™ Jeden pár náhradních krytů, bílá 7000107845 



 

 

VAROVÁNÍ! Z výzkumu vyplývá, že uživatelé mohou v praxi 
zaznamenat nižší úroveň útlumu hluku, než je uvedeno na obalu, a to 
z důvodu rozdílů v těsnosti přilehnutí, zkušeností s nasazením 
a motivace uživatelů. Informace týkající se účelu použití hodnot 
uvedených na štítku a odhadu útlumu najdete v příslušných 
vnitrostátních předpisech. Společnost 3M také důrazně doporučuje 
funkci ochrany sluchu vyzkoušet. 

Technické údaje 

Materiály: Náhlavní pásek MT16H210F-478-GN 

Výztuž náhlavního pásku: nerezová 

ocel 

Dvoubodový upevňovací prvek: 

výztuž náhlavního pásku 

Výstelky do sluchátek: fólie z PVC 

a polyesterová pěna 

Tlumicí výstelka: polyetherová pěna 

Náhlavní pásek: plech z nerezové oceli 

Vycpávka náhlavního pásku: PVC 

Mušle: ABS 

Mikrofon s příposlechem okolí: PUR pěna 

Typ baterií: 2 ks baterií AAA (alkalické) 

Doba provozu: Přibližně 600 h (podle značky baterie a teploty) 

Hmotnost (včetně 
baterií): 

MT16H210F-478-GN (náhlavní pásek): 318 g 

Provozní teplota: -20 °C (-4 °F) až +55 °C (131 °F) (podle značky baterií) 

Teplota skladování: -20 °C (-4 °F) až +55 °C (131 °F) 

Doba použitelnosti: 5 let, nevztahuje se na baterie 

 
Omezení použití: Neprovádějte na produktu žádné zásahy ani úpravy 

 
Útlum měřený v laboratoři 

MT16H210F-478* EN352-1:2002 

Frekvence (Hz) ƒ 125 250 500 1000 2000 4000 8000 SNR 

Střední hodnota útlumu Mƒ (dB) 12,1 17,9 27,0 26,8 30,5 38,3 36,4  

26 Standardní odchylka sƒ (dB) 4,3 3,1 3,8 3,0 3,0 3,7 5,4 

Předpokládaná úroveň ochrany APVƒ 

(dB) 
7,8 14,8 23,2 23,8 27,5 34,6 31,0 

VYSOKÁ = 29 dB STŘEDNÍ = 23 dB NÍZKÁ = 16 dB 

 

MT16H210F-478* s gelovým kroužkem HY80S-EU EN352-1:2002 

Frekvence (Hz) ƒ 125 250 500 1000 2000 4000 8000 SNR 

Střední hodnota útlumu Mƒ (dB) 13,8 17,6 24,7 29,8 29,9 39,3 40,7  

27 Standardní odchylka sƒ (dB) 2,9 2,7 3,0 2,2 3,7 4,2 3,8 

Předpokládaná úroveň ochrany APVƒ 

(dB) 
10,9 14,9 21,7 27,6 26,1 35,2 36,9 

VYSOKÁ = 29 dB STŘEDNÍ = 24 dB NÍZKÁ = 17 dB 

 
 

 

 

V balení 
1 ks SportTac™ 

2 ks baterií AAA 

1 ks návod k použití  

1 pár krytů navíc 

 
 
 
 
 
 

 
3M Česko, spol. s.r.o. 
Divize ochrany zdraví a 
bezpečnosti při práci 
V Parku 2343/24 

148 00 Praha 4, Česká republika 
Tel.: 261 380 111 
www.3M.cz/OOPP 

 
 

 
Použité tiskoviny odevzdejte k recyklaci. Vytištěno 
v České republice. 
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© 3M 2019. Všechna práva 
vyhrazena. 
3M, SportTac a PELTOR jsou 
obchodní značky 
společnosti 3M a jejích dceřiných 
společností. Kanada. 

 

Záruka 
Záruka se nevztahuje na jakékoli poškození způsobené zanedbáním údržby 
nebo neopatrným zacházením. 
Více informací o údržbě naleznete v návodu k použití. Chcete-li 
úplné znění záručních podmínek, obraťte se na svého obchodního 
zástupce či místní pobočku společnosti 3M. 

 

Důležité upozornění 
Společnost 3M nepřijímá žádnou odpovědnost, přímou ani nepřímou, za 
škody (včetně ušlého zisku nebo ztráty dobré pověsti) způsobené 
spolehnutím se na informace obsažené v tomto dokumentu. 
Za rozhodnutí o tom, zda je konkrétní produkt vhodný pro zamýšlený účel, 
nese odpovědnost uživatel. Nic v tomto prohlášení nevylučuje ani 
neomezuje odpovědnost společnosti 3M za smrt nebo zranění způsobené 
zanedbáním povinností. 


